Май 2022 г.

Инструкции:
• Опциите [на латински в квадратни скоби] да бъдат оставени или
заличени според случая от субекта, подписващ декларацията;
• Коментарите [в курсив в сиво в квадратни скоби] да бъдат заличени
и/или заменени според случая от субекта, подписал декларацията.

Клетвена декларация
Реф.: Кандидатурата за награда „Достъпен град“ за 2023 г.
Долуподписаният [въведете името на лицето, подписващо този формуляр],
представляващ:
(за юридически лица и организации без юридическо лице) следната организация:
Пълно официално име:
Официална правна форма:
Законов регистрационен номер:
Пълен официален адрес:
ДДС регистрационен номер:
(„лицето“)

[което е упълномощено да подпише настоящата декларация от името на следните
други лица1:
[въведете имена на други лица, от името на които се подписва декларацията]]
(1) заявява, че [всяко] лице [-то] отговаря на условията в съответствие с
критериите, определени в конкретната процедура за награждаване;
I – СИТУАЦИИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦЕТО
(2) заявява, че [всяко] лице [-то] не е в една от следните ситуации. Ако да, моля,
посочете в приложение към тази декларация коя ситуация и името(ната) на въпросното лице с кратко обяснение.
a) е в несъстоятелност, подлежи на процедура по несъстоятелност или
ликвидация, активите му се управляват от ликвидатор или от съд, има
споразумение с кредитори, стопанската му дейност е преустановена или се
намира в подобна ситуация, произтичаща от подобна процедура, предвидена в
правото на Съюза или националното законодателство;
b) е установено с влязло в сила съдебно решение или окончателно
административно решение, че е в нарушение на задълженията си относно
плащането на данъци или осигурителни вноски в съответствие с приложимото
законодателство;
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Моля, направете справка с поканата за предложения, в случай че са определени конкретни опции за
подписване на декларацията

c) е установено с влязло в сила съдебно решение или окончателно
административно решение, че е виновно за тежко професионално нарушение,
като е нарушило приложимите закони или наредби или етичните стандарти на
професията, към която принадлежи лицето, или като е участвало в
неправомерно поведение, което е въздействие върху неговата професионална
достоверност, когато такова поведение означава неправомерен умисъл или
груба небрежност, включително, по-специално, някое от следните:
(i) измамно или по небрежност невярно представяне на информация,
необходима за проверка на липсата на основания за изключване или
изпълнението на критериите за допустимост и подбор или при изпълнението
на договор, споразумение или решение за отпускане на безвъзмездна помощ;
(ii) сключване на споразумение с други лица с цел нарушаване на
конкуренцията;
(iii) нарушаване на права върху интелектуална собственост;
(iv) опит да се окаже влияние върху процеса на вземане на решения от
Комисията/Агенцията по време на процедурата за възлагане;
(v) опит за получаване на поверителна информация, която може да му даде
неправомерни предимства в процедурата за възлагане;
d) с влязла в сила присъда е установено, че е виновно за някое от следните:
(i) измама по смисъла на член 3 от Директива (ЕС) 2017/1371 и член 1 от
Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности,
изготвена с Акта на Съвета от 26 юли 1995 г.;
(ii) корупция, както е определена в член 4, параграф 2 от Директива (ЕС)
2017/1371 или активна корупция по смисъла на член 3 от Конвенцията за
борба с корупцията, включваща длъжностни лица на Европейските общности
или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз, изготвен от
Акта на Съвета от 26 май 1997 г., или поведение, посочено в член 2, параграф
1 от , или корупция, както е дефинирана в други приложими закони;
(iii) поведение, свързано с престъпна организация, както е посочено в член 2
от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета;
(iv) пране на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на член 1,
параграфи 3, 4 и 5 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на
Съвета;
(v) терористични престъпления или престъпления, свързани с терористични
дейности, както е определено съответно в членове 1 и 3 от Рамково решение
на Съвета 2002/475/ПВР, или подбуждане, подпомагане, подстрекателство или
опит за извършване на такива престъпления, както е посочено в член 4 на
това решение;
(vi) детски труд или други престъпления, свързани с трафик на хора както е
посочено в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета;
e) е показало значителни пропуски при спазването на основните задължения при
изпълнението на договор, споразумение или решение за отпускане на
безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Съюза, което е довело до
предсрочното му прекратяване или до прилагането на неустойки или други
договорни неустойки, или който е бил открит след проверки, одити или
разследвания от разпоредител с бюджетни кредити, OLAF или Сметната палата;
f) е

установено

с

окончателно

съдебно
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решение

или

окончателно

административно решение, че е извършило нередност по смисъла на член 1,
параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета;
g) е установено с влязло в сила съдебно решение или окончателно
административно решение, че лицето е създало юридическо лице под различна
юрисдикция с намерение да заобиколи фискалните, социални или каквито и да
било други законови задължения със задължително приложение в юрисдикцията
на неговото седалище, централна администрация или основно място на дейност;
h) (само за юридически и юридически лица без правосубектност) с влязло в сила
съдебно решение или окончателно административно решение е установено, че
лицето е създадено с намерението, предвидено в буква ж);
i) за ситуациите, посочени в букви в) до з) по-горе, лицето е обект на:
i. факти, установени в контекста на одити или разследвания, извършени от
Европейската прокуратура след нейното създаване, Сметната палата,
Европейската служба за борба с измамите или вътрешен одитор, или всяка
друга проверка, одит или контрол, извършен под отговорността на
разпоредител с бюджетни кредити на институция на ЕС, на европейски офис
или на агенция или орган на ЕС;
ii. неокончателни съдебни решения или неокончателни административни
решения, които могат да включват дисциплинарни мерки, взети от
компетентния надзорен орган, отговорен за проверката на прилагането на
стандартите за професионална етика;
iii. факти, посочени в решения на субекти или лица, на които са възложени
задачи по изпълнението на бюджета на ЕС;
iv. информация, предавана от държавите членки, отговарящи за средствата на
Съюза;
v. решения на Комисията във връзка с нарушаване на правото на Съюза в
областта на конкуренцията или на национален компетентен орган във връзка с
нарушаване на правото на Съюза или националното законодателство в
областта на конкуренцията; или
vi. решения за изключване от упълномощено лице на институция на ЕС, на
европейски офис или на агенция или орган на ЕС.
II – СИТУАЦИИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е ОТ
СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО2

(5) декларира, че физическо лице, което е от съществено значение за възлагането,
не е в една от следните ситуации. Ако отговорът е „да“, моля, посочете в
приложение към тази декларация коя ситуация и името(-ната) на
засегнатото(-ите) лице(-а) с кратко обяснение:
Ситуация в) по-горе (сериозно професионално нарушение)
Ситуация г) по-горе (измама, корупция или друго престъпление)
Ситуация д) по-горе (значителни недостатъци при изпълнението на договор)
Ситуация е) по-горе (нередност)
Ситуация ж) по-горе (създаване на организация с намерение да заобиколи
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Когато физическото лице е определено в кандидатурата за отпускане на безвъзмездни средства като
съществено за възлагането или за изпълнение на правния ангажимент по смисъла на член 136, параграф 4,
буква в) от Финансовия регламент (например главен изследовател в изследователски проект)
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законови задължения)
Ситуация (i) по-горе
III – СИТУАЦИИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ И
ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ПРАВОМОЩИЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛ

Не се прилага за физически лица, държави членки и местни власти
(6) декларира, че физическо или юридическо лице, което е член на
административния, управителния или надзорния орган на гореспоменатото(-ите)
лице(-а), или което има правомощия за представителство, вземане на решение
или контрол по отношение на горепосоченото(-ите) лице(-а) (това обхваща
например директори на дружества, членове на управителни или надзорни
органи и случаи, когато едно физическо или юридическо лице притежава
мнозинство от акции) или действителен собственик на лицето (лицата) (както е
посочено в точка 6 на член 3 от Директива (ЕС) № 2015/849) не е в една от
следните ситуации. Ако да, моля, посочете в приложение към тази
декларация коя ситуация и името(-ната) на въпросното лице с кратко
обяснение.
– ситуация в) по-горе (сериозно професионално нарушение)
– ситуация г) по-горе (измама, корупция или друго престъпление)
– ситуация д) по-горе (значителни недостатъци при изпълнението на договор)
– ситуация е) по-горе (нередност)
-

ситуация ж) по-горе (създаване на организация с намерение да заобиколи
законови задължения)
ситуация з) по-горе (създаване на лице с намерение да заобиколи законови
задължения)
ситуация (i) по-горе

IV – СИТУАЦИИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,
ПОЕМАЩИ НЕОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЪЛГОВЕТЕ НА ЛИЦЕТО

Този раздел се прилага само за декларации, които включват лице, за което
физическо или юридическо лице поема неограничена отговорност за
задължения
(7) декларира, че физическо или юридическо лице, което поема неограничена
отговорност за дълговете на горепосочените лица, не е в една от следните
ситуации. Ако да, моля, посочете в приложение към тази декларация коя
ситуация и името(-ната) на въпросното лице с кратко обяснение.
– ситуация а) по-горе (несъстоятелност)
– ситуация б) по-горе (нарушение при плащане на данъци или осигурителни
вноски)
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V – ОСНОВАНИЯ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ТАЗИ ПРОЦЕДУРА
(8) декларира, че [всяко] лице [-то]:
не е участвало преди това в подготовката на документите, използвани в тази
процедура за възлагане, когато това е довело до нарушаване на принципа на
равно третиране, включително нарушаване на конкуренцията, която не може да
бъде отстранена по друг начин. Ако да, моля, посочете в приложение към
тази декларация името(-ната) на въпросното лице с кратко обяснение.
VI – КОРИГИРАЩИ МЕРКИ
Ако лицето (лицата) декларира(-т) една от ситуациите на изключване, изброени погоре, то/те трябва да посочи (-ат) мерките, които то/те е (са) предприело (-и) за
коригиране на ситуацията на изключване, като по този начин демонстрира(-т) своята
надеждност. Това може да включва напр. технически, организационни и кадрови
мерки за предотвратяване на по-нататъшно възникване, компенсиране на щети или
плащане на глоби или на всякакви данъци или осигурителни вноски. Съответните
документални доказателства, които илюстрират предприетите коригиращи мерки,
трябва да бъдат предоставени в приложение към тази декларация. Това не важи за
ситуациите, посочени в буква г) от настоящата декларация.
VII – ДОКАЗАТЕЛСТВО ПРИ ПОИСКВАНЕ
Комисията/Агенцията може да поиска от всяко лице, предмет на тази декларация, да
предостави информация и приложимите доказателства за всяко физическо или
юридическо лице, което е член на административен, управителен или надзорен
орган или което има правомощия за представителство, вземане на решения или
контрол, включително правни и физически лица в структурата на собственост и
контрол и действителни собственици, както и на физически лица, които са от
съществено значение за възлагането или за изпълнението на действието или
работната програма, предмет на кандидатурата за отпускане на безвъзмездна
помощ.
Комисията/Агенцията може да поиска от всяко лице, предмет на тази декларация, да
предостави приложимите доказателства относно самото лице и физическите или
юридическите лица, които поемат неограничена отговорност за дълговете на лицето.
Доказателствата могат да бъдат поискани, както следва:
За ситуациите, описани в а), в), г), е), ж) и з), се изисква представяне на скорошно
извлечение от съдебния протокол или, ако това не е възможно, еквивалентен
документ, наскоро издаден от съдебен или административен орган в страната на
установяване на субекта, доказващ, че тези изисквания са изпълнени.
За ситуацията, описана в буква б), се изисква представяне на скорошни
сертификати, издадени от компетентните органи на съответната държава. Тези
документи трябва да предоставят доказателства, обхващащи всички данъци и
социалноосигурителни вноски, за които юридическото лице е задължено,
включително например ДДС, данък върху дохода (само за физически лица), данък
върху дружеството (само за юридически лица) и осигурителни вноски. Когато който и
да е документ, описан по-горе, не е издаден в съответната държава, той може да
бъде заменен с клетвена декларация, направена пред съдебен орган или нотариус
или, ако това не е така, тържествена декларация, направена пред административен
орган или квалифициран професионален орган в държавата, където е установен.
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Ако лице вече е представило такива доказателства за целите на друга процедура за
възлагане на Комисията, документите трябва да са издадени не повече от една
година преди датата на искането им и трябва да са валидни към тази дата.
Ако бъде избран да получи награда, лицето, предмет на тази декларация, приема
правилата и условията, определени в Правилата на конкурса
Горепосоченото лице трябва незабавно да информира Комисията за всякакви
промени в декларираните ситуации.
Лицето, предмет на тази декларация, може да подлежи на отхвърляне от тази
процедура и на административни санкции (изключване), ако някоя от
декларациите или информацията, предоставени като условие за участие в тази
процедура, се окаже невярна.
Име и фамилия

Дата
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Подпис

